BOLETIM DOMINICAL
Ano XL
14 de Abril de 2019
Nº 2.078

INTIMIDADE COM DEUS
“A intimidade do Senhor...” - É
possível ter intimidade com Deus?
Sim, é possível não só ter como
crescer nessa intimidade, nessa
amizade íntima, nessa familiaridade.
E é para todas as pessoas? O salmista
diz que “é para aqueles que O temem”.
Dois ingredientes são necessários:
querer e buscar. O modo mais fácil
de entender e praticar esse ato é
consultando personagens bíblicos. A
Bíblia mostra de forma bem clara que
Deus deseja se relacionar conosco. E
Ele foi às últimas consequências para
estar ao alcance do homem (Jo 3.16).
Moisés é um dos que mais me
encantam: único ser humano que
falou face a face com Deus, e até
argumentou com Ele em defesa
do seu povo: “Falava o Senhor a
Moisés face a face, como qualquer
fala a seu amigo...” e “Nunca mais se
levantou em Israel profeta algum
como Moisés, com quem o Senhor
houvesse tratado face a face” (Ex
33.11; Dt 34.10). Eu gostaria de
saber o que tanto fez Enoque, a
que ponto chegou sua intimidade
com Deus, para que o Senhor o
tomasse para Si sem ver a morte.

Abraão foi chamado“amigo de Deus”.
Amigo chegado é aquele a quem
você conta segredos, revela seus
planos, se “abre” ao tomar decisões.
E, vejam só as palavras do próprio
Deus diante do pecado de Sodoma
e Gomorra, do clamor que subia até
os céus. “Disse o Senhor: Ocultarei
a Abraão o que estou para fazer?...
Com efeito, o clamor de Sodoma
e Gomorra tem se multiplicado,
e o seu pecado se tem agravado
muito” (Gn 18.17, 20). E segue-se um
diálogo incrível entre esses amigos.
Davi é mencionado na Bíblia
como o “homem segundo o
coração de Deus”. Ele teve suas
falhas, seus deslizes, mas amou
profundamente a Deus, reconheceu
Sua supremacia e soberania e foi
humilde diante das provações.
Outro, entre os notáveis servos
de Deus, foi Gideão. Ele queria
uma prova de que era o próprio
Senhor quem falava com ele, e
pediu: “Rogo-te que daqui não te
apartes até que eu volte, e traga
minha oferta, e a deponha perante
ti. Respondeu ele (o Anjo de Deus):
Esperarei até que voltes” (Jz 6.18).

O grande apóstolo Paulo, entre as
inumeráveis marcas de fé, submissão,
confiança, amor a Deus e ao próximo,
deixou-nos fragmentos (vestígios)
do que é intimidade com Deus: “...
foi arrebatado ao paraíso e ouviu
palavras inefáveis, as quais não é
lícito ao homem referir” (2Co 12.4).
Em outra versão bíblica, lemos “e
ouviu coisas tão surpreendentes que
estão além da capacidade humana
para descrevê-las ou expressálas em palavras” (Bíblia Viva).

(At 4.29). Parece que tinham uma
dinamite nas mãos. Já ouvi pessoas
compararem o poder da oração
ao de uma bomba, ou dinamite.
Resultado:“Tendo eles orado, tremeu
o lugar onde estavam reunidos; todos
ficaram cheios do Espírito Santo”(v.31).
Muitos já experimentaram essa
intimidade. Se você a tem, pode
crescer cada dia mais. Se iniciar cada
dia buscando a Deus de todo coração,
tenha certeza: o seu dia será mais dia!

João e Pedro, livres da prisão,
procuraram os irmãos de fé e
levantaram a voz aos céus para
glorificar ao soberano Deus e pedir
intrepidez para anunciar a Palavra
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Motivos de Oração
“Não andeis ansiosos de coisa alguma; em tudo, porém, sejam conhecidas, diante de
Deus, as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças ” (Fp 4.6)
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Agradeça a Deus pela maravilhosa vitória de Jesus sobre a cruz;
Louve ao Senhor porque ele venceu a morte e ressuscitou;
Ore ao Senhor pelo Governo Federal;
Ore a Deus em favor do Mis. Manoel (Piauí);
Peça a direção e proteção de Deus para os profissionais;
Clame a graça de Jesus para os desempregados;
Interceda junto a Deus pelos enfermos;
Ore em favor da nossa congregação em Tupã;
Apresente o Pb. Arnaldo Pires e Deyse em oração;
Apresente o Dc. Otoniel Moura e Damaris em oração;
Agradeça pelo clima abençoado que Deus nos dá;
Clame a misericórdia de Deus para o Estado do Rio;
Interceda junto a Deus pelo Coral FLASH MOB;
Peça a Deus suas bênçãos para o ministério TEEN 10;
Ore ao Senhor pelos moçambicanos e venezuelanos.

Idosos: Ondina Rodrigues, Carmem Luna, Lucy Costa, Adna Wiik, Albertina, Ester Ribeiro,
Lourdes Polon, Leontina Monteiro, Maria Dilma, Dª. Nilza, Anália Garcia e Elpídio.
Enfermos: Odete Marsi, Dc. Billy, José Carlos Silva, Esdras Costa, Ageu Pereira, Maria Dilma
Bueno, Maria Eduarda, Zélia Moura, Pb. Manoel Costa, Sérgio Haussmann, Pr. Barnett e
Reinaldo Mantovani.

Notícias

fique bem informado!

BRASIL – Segunda feira, 22 de abril, temos
a alegria de comemorar o descobrimento
do melhor país do mundo, o nosso querido
Brasil. Convido você a apresentar a Deus uma
palavra de oração por esta nação de um povo
tão querido. Vamos investir para que o Brasil
descoberto seja coberto de oração. Separe um
tempo em sua devocional para este objetivo.
CONFERÊNCIA REGIONAL DE MISSÕES –
Todos os irmãos estão envolvidos quando
o assunto é missões. Neste sábado, 27 de
abril, acontecerá a XVIII Conferência Regional
de Missões aqui na ICE SJCampos. Teremos
a honra e prazer de receber os irmãos de
toda a região do Vale. O Senhor certamente
abençoará todo investimento feito em favor de
missões, e todos precisamos tomar parte neste
Ministério. O atual diretor de Missões da ICEB,
Pr. Glauco, será o preletor.
SAÚDE – Continuamos dando cobertura
de oração em favor da saúde dos nossos
queridos irmãos: Pr. Barnett, Ageu, Sérgio
Haussmann, Pb. Carlos Guedes. Como é bom
saber que o poderoso Deus ouve e responde
as orações de uns pelos outros. Isso deve nos
estimular a continuar em oração de intercessão.
PROGRAMA DA PÁSCOA – “Este mês
vos será o principal dos meses;” (Ex 12.2)
– A Páscoa é a maior festa do judaísmo, e a
ressurreição de Cristo a nossa maior vitória.Você
está carinhosamente convidado para participar
de nossa comemoração da Ressurreição – O
começo está previsto para as 8h30 do dia 21 de
abril, com o Café da Comunhão; às 10h o Culto
Pascoal; às 19h15 o Culto da Ressurreição. Não
deixe de vir.
JEJUM – Com a agradável presença de
vários irmãos tivemos a nossa primeira
reunião com Jejum neste último sábado (06
de abril). Com a graça de Deus, no dia 11
de maio teremos outro, e o tema será: “PAIS
UNIDOS PELOS FILHOS AFASTADOS”. Juntese a nós para orarmos por nossos filhos,
netos, sobrinhos... que se acham afastados do
Caminho. Queremos nos unir em favor dos que

estão frios na fé e distantes da comunhão dos
remidos. Será no ECC a partir das 8h30.
NOTA DE PESAR – Informamos que, na
manhã do último domingo, o Senhor
chamou seu servo Sebastião Teodoro Azevedo
ao descanso que foi prometido. Por ser ele
vereador por vários anos seguidos, o seu corpo
foi velado na Câmara Municipal, de onde saiu
na segunda para o sepultamento. Por favor,
cubra os filhos e netos com oração, pedido
o consolo ao Deus Eterno. Este irmão foi um
dos fundadores da ICE Santana e deixou boas
marcas e um bom perfume entre os membros.
REUNIÃO DE OFICIAIS – Apenas para
retificar uma informação do boletim 2077
sobre a reunião dos oficiais: Dia 18 de abril
reunião dos presbíteros às 19h30 no ECC. Dia
20 de abril reunião da Mesa Administrativa às
9h30 no ECC. Aproveitando a oportunidade de
já estarmos juntos, a Junta Diaconal se reunirá
neste sábado (20 de abril) às 8h30 no ECC.
DIA DE COMUNHÃO - Chegou o momento
do nosso já tradicional “Junta Panelas”.
Agende o dia 01 de maio (quarta-feira), a
partir das 9h30, para estarmos juntos na AABB.
Será um dia de intensa comunhão e grande
alegria com várias atividades. Iniciaremos com
culto e louvor às 10h e, na sequência, teremos
brinquedos, brincadeiras, piscinas e muitas
atividades esportivas. Cada família deverá levar
seus pratos e talheres, um prato salgado (carne,
massas, arroz, etc) e um doce. As bebidas serão
à vontade!
MINISTÉRIO DA MATURIDADE – Através
da liderança deste Ministério os irmãos
estão convidados para a segunda reunião da
série Saúde na Terceira Idade. Abordaremos
os seguintes temas: Locomoção, orientação e
mobilidade. Essa reunião se dará no dia 27 de
abril ás 15h no E.C.C.
REUNIÃO DE ORAÇÃO – Informamos a
todas as irmãs da ICE SJCampos que não
haverá reunião de oração nesta quarta feira
(17/Abr).

Reflexão Diária
“O Senhor sobre ti levante o rosto
e te dê a paz.” (Nm 6.26). Segunda
feira - Nm 7.30-41; Terça feira - Nm
7.42-53; Quarta feira – Nm 7.54-65;
Quinta feira – Nm 7.66-71; Sexta
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Analia de Paiva Garcia
Edson Augusto Soares de Sousa
Herminia Moreno dos Santos
Samuel Fernandes
Elisabeth Monteiro Ariza Ruiz
Marcia Regina Daga de Souza
Reinaldo Mantovani Junior
Hiberval Rodolfo Castilho
Enedina Martins Gonçalves
Silvana Silva de Araujo
Adriana Regina Nunes
Ivete Alves Ferreira
Jeter Guedes Melo
Jonas Kelber de Aquino
Paulo Cardoso dos Santos Junior
Irma Almeida Fogaça Matias

feira – Nm 7.72-83; Sábado – Nm
7.83-89; Domingo – Nm 8.1-26 (levitas); “Celebrem os filhos de Israel a
Páscoa a seu tempo” (Nm 9.2).

Plantão
HOJE
GRUPO 1
Dc. Renato Laod 
Dc. Josias Custódio
Pb. Roberto Vieira
Pb. Joelmir G.de Melo
Reinaldo Mantovani Jr
Elizabeth Ruiz
Simone Custódio
Daniela Cipresso de Melo
Ady Costa

Casamento
02
03
07
16

-

Dc. Sullivan e Adriana Scolastrici
Pb. Samuel Coutinho e Elizabeth
Edson e Eliege Sousa
Henrique e Cristiane Quilici

Agenda Semanal
Domingo

09h00 - Culto
10h15 - Escola Bíblica
19h15 - Culto

Quarta-feira

08h00 - Reunião de Oração - manhã
14h30 - Reunião de Oração - tarde
19h30 - Reunião de Oração - noite

PRÓXIMO SÁBADO
GRUPO 2
Dc. Serpa
Dc. Rodrigo Meneses
Pb. Samuel Pereira
Pb. Marco Vasconcelos
Juliano Sérgio Costa
Marcos Custódio
Tula Ferreira
Marlene Gonçalves

Rua Coronel José Monteiro, 167 - Centro - CEP 12210-140.
www.icesjc.com.br - e-mail: icesjc@icesjc.com.br - Fone: (12) 3921-3971
Culto On Line – acesse www.canaluptv.com
Pastor: Valdemberg Rodrigues Viana – Cel.: (12) 9 8127-5927 Segunda a quinta – 9h às 17h30.
Pastor Auxiliar: Vinicius Ferreira – Cel.: (12)9 8199-8135 Terça a sexta – 9h às 18h.

